Steinkjer kommune
Postboks 2530
7729 STEINKJER

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region midt

Bernt Arne Helberg / 91007065

18/51436-55

Deres referanse:

Vår dato:
05.12.2018

Til 1. gangs behandling – Detaljreguleringsplan E6 Kvam – Grøtan, gang- og
sykkelveg
Statens vegvesen har i samarbeid med Steinkjer kommune laget et forslag til
detaljreguleringsplan for E6 Kvam – Grøtan, gang- og sykkelveg. Planen er utarbeidet etter
plan- og bygningsloven § 12-3.
Hensikten med planarbeidet er å gi en god trafikksikkerløsning for skoleelever ved Kvam
barneskole og andre myke trafikanter. Tiltaket er en fortsettelse av eksisterende gang- og
sykkelveg som går langs E6 sørvest for Kvam sentrum og Kvam skole.
Vi ber dere om å legge reguleringsplanen med tilhørende dokumenter ut på høring i seks
uker framover i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Vi håper dere får behandlet
den politisk den 21. desember som avtalt.
Planforslaget består av følgende dokumenter, som følger vedlagt:


Planbeskrivelse m/Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), datert 30.11.2018



Reguleringsbestemmelser, datert 30.11.2018



Reguleringsplankart, blad 1 og 2, datert 30.11.2018

Følgende dokumenter er også grunnlag for planforslaget, og ligger fra 13. desember
tilgjengelig på https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kvamgrotan:



Tegningshefte – E6 Kvam – Grøtan, gang- og sykkelveg, datert 30. november 2018
E6 Kvam – Grøtan, Geoteknisk rapport nr. Vd 1460A-GEOT-R01, datert 25.10.2018,
utarbeidet av Statens vegvesen, Berg- og geoteknikkseksjonen
«Fremmede arter E6 Kvam - Grøtan GSV - kartlegging, risikovurdering og



tiltaksbeskrivelse», datert 25.10.2018.
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E6 Kvam-Grøtan, gang- og sykkelveg. Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan.
Rapport nr. Vd1460A-GEOL-R01, utarbeidet av Statens vegvesen, Berg- og
geoteknikkseksjonen (under utarbeidelse, og vil bli gjort tilgjengelig i
høringsperioden)
Film av vegmodell, «E6 Kvam – Grøtan, ny gang-/sykkelveg», datert 4.12.2018

Vi gjør oppmerksom på at film ikke viser alle detaljer og er helt i samsvar med planforslaget,
men håper den er likevel den er nyttig for å synliggjøre tiltaket.
Ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på.

Plan og prosjekteringsseksjonen
Med hilsen

Bernt Arne Helberg
Planleggingsleder

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

